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Tábornyitás előtt 
Több mint négyezer megyei diák készülődik 

Június 17-én országszerte 
megnyitják kapuikat a nyá-
ri ifjúsági építőtáborok, im-
már huszonkettedik alka-
lommal. Augusztus 25-ig 
kéthetes turnusokban vált-
ják egymást a táborlakók. 
Tízfős brigádokban napi 6 
órát dolgoznak: a lányok a 
mezőgazdaságban, a fiúk pe-
dig elsősorban az építőipar-
ban. Tavaly mintegy 50 ezer 
fiatal segédkezett a népgaz-
daság különböző területein 
— munkájuk termelési ér -
tékben kifejezve körülbelül 
170 millió forintnak felelt 
meg —. az idén 80 ezer je-
lentkezőre számítanak a 
szervezők. Csongrád megye 
tanulóifjúságát előrelátható-
lag háromezren képviselik 
majd a központi, s 1200-an a 
megyei — főleg a belvizes 
— építőtáborokban. (A múlt 
évben országosan megyénk-
ben volt a legjobb mozgósí-
tási arány.) 

A tanintézeti KlSZ-szerve-
zetek irányításával ezekben 
a napokban már javában 
folynak az előkészületek. 
Gyűlnek a jelentkezési la-
pok, a diákok brigádvezető-
ket választanak maguk kö-
zül. s vidám műsort állíta-
nak össze a bemutatkozó es-
tekre. „Útravalóul" személy-
re szóló megbízólevelet kap 
mindenki. 

A táborok sikere nemcsak 
a résztvevők lelkesedésén 
múlik, a „munka és szállás-

adók" biztosította feltétele-
ken is. Pillantsunk bele a 
választékba! Alsótekeresen a 
Siófoki Állami Gazdaság ál-
tal üzemeltetett táborban 
barack-, körte-, ribizke-, 
cseresznye- és meggyszedés 
vár a fiúkra-lányokra, s 
egy kis növényápolás a pa -
radicsomföldeken. Elhelye-
zésük faházakban, 6 szemé-
lyes szobákban lesz. Több 
sportpálya áll rendelkezé-
sükre, s természetesen a Ba-
laton vize. Gyümölcsszedés, 
válogatás, osztályozás vár 
azokra is, akik Törökbálint-
ra, az ország legnagyobb ál-
lami gazdaságába utaznak: 
háromezer diók fordul meg 
itt nyaranta. A legjobban 
dolgozó brigádok jutalmul 
kirándulásra mehetnek a fő-
városba. Gyümölcsválogatás 
és -csomagolás lesz a mun-
kájuk a nagykőrösi és a bé-
késcsabai táborba jelentkező 
lányoknak. Mindkét város-
ban a helyi konzervgyár 
foglalkoztatja őket, két hé-
tig középiskolai kollégiu-
mokban lakhatnak. Az alsó-
péli és az etyeki sátortábor 
lakóinak a József Attila Tu-
dományegyetem és a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
hallgatói szerveznek a dél-
előtti mezőgazdasági munka 
után szabad idős programo-
kat. Szakmunkástanuló fiú-
kat várnak Csepelre, a Diós-
di Gördülőcsapágy Művek 

Új film 

Fogjuk meg 
és vigyétek 

Színes, magyar film. Ir-
ta: Oláh Gábor, Oláh Ta-
más és Kutasi Gyula. Fény-
képezte: Bano Tibor. Zene: 
Jeney Zoltán. Rendezte: 
Oláh Gábor. Főbb szereplők: 
Szigeti András, Molnár Pi-
roska, Tatár Endre, Bor-
dán Irén, Hegedűs Erzsé-
bet, Kovács János. 

Ugorjunk neki, és leplez-
zük le azt a bizonyos nagy 
mai magyar valóságot! A la-
kásínség körüli hercehurcát, 
az ú j életformákat és körül-
ményeket vállalni már nem 
tudó idősek drámáját , a ka-
csalábon forgó villában lakó 
művésznő üres önimádatát az 
„egykor tróger, ma szállító-
munkásokkal" szembesítve, a 
hivatalnok packázásait, a 
gyerekek kallódását „önfel-
vilógosító" ténykedéseikkel 
együtt, a generációs kérdése-
ket. a borravalózást és a fe-
leségüket suba alatt csaló 
férjeket. És így tovább. Ké-
szítsünk témakatalógust a 
napilapok jó-ros6Z aktuális 
r iport jai alapján, színes tech-
nikával, játékfilmigénnyel és 
dokumentarista eszközökkel. 

Talán efféle elgondolások 
vezethették az alkotókat a 
Fogjuk meg és vigyétek cí-
mű ú j magyar film készíté-
sekor. Nem tudni, rni vitte 
ekkora tévútra őket: vélt te-
hetségük látható ereje, amely 
szerint képesek lennének tár-
sadalmunk néhány, ha nem 
is a legfontosabb, de min-
denesetre jelentős kérdését 
megfelelő mélységgel és lo-
gikával érzékeltetni? Avagy 
csupán a divatosnál is diva-
tosabb témák hatásvadász 
összevagdalásának kísértése? 
Mindegy: ritkán láthatóan 
zavaros műfajegyveleget kap-
tunk — játékfilmnek doku-
mentum, dokumentumnak 
felszínes alapon. Ami min-
den valamirevaló alkotásnál 
követelmény — a konfliktus 
—, abból csak egy szánal-
mas „kísérletecskét" láthat-
tunk, a rosszul lett apját 
mentővel elvitetni akaró lány 

kalandjánál. Cselekményről, 
uram bocsa' jellemekről, a 
legnagyobb jóindulattal sem 
lehet beszélni, csak papiros-
figurák tipikusnak vélt hely-
zetekben történő mozgatásá-
ról. A film készítői oly so-
kart akartak markolni, hogy 
az a kicsinyke mag is ki-
esett a kezeik közül, ami a 
forgatókönyv mai életünk fo-
nákságait felvillantó részle-
teiben esetleg megtalálható 
lehetett. Egyáltalán abban 
sem vagyunk biztosak, (a 
rendkívül szellemtelenre, la-
posra sikerült befejezés után 
különösen nem) — vajon az 
alkotók az „ugorjunk neki a 
magyar valóságnak !"-célt le-
számítva, voltaképpen mit is 
akartak. Hiszen, ha ilyesféle 
céllal lép fel egy művész, 
az mindenkoron felelősséget, 
elmélyedést, differenciálást 
és dramaturgiai készséget kö-
vetel. Látott módszerüknek 
valójában nagy veszélye van: 
a moziba tévedő esetleg el-
hiheti (reméljük nem igy 
történik), hogy mai valósá-
gunk ilyen, és csak ennyi. 
Ha még csak regisztrálni kí-
vánunk is egy társadalmi 
állapotot, sokkal átgondol-
tabban kell tennünk, hogy az 
alapvető esztétikai követel-
ményekről ne is beszéljünk. 

Filmen ritkán látott arcok 
— Szigeti Andrásé. Molnár 
Piroskáé, Tatár Endréé — je-
lentettek némi színt a film-
ben, a szereplők játéka, 
ahogy az már lenni szokott, 
megfelelt egy elképzelt szín-
vonalnak. Csak az nem, aho-
gyan műfajilag-tematikailag-
esztétikailag egyaránt ez a 
film elénk került, megté-
vesztő, nagyon felszínes igé-
nyeivel és formájában. Ha 
neki akarunk ugrani a ma-
gyar valóságnak — nagysze-
rű dolog —, tegyük. Ha va-
lóban dokumentarista eszkö-
zökkel valóban játékfilmet 
akarunk készíteni — akkor 
téngyleg fogjuk meg — és 
vigyük. 

Domonkos László 

építéséhez, Ajkára, az a lu-
míniumkohó rekonstrukció-
jához, és Szolnokra, a Szé-
chenyi városrészben épülő 
gyermekvárosba. 

Csongrád megye KISZ-esei 
védnökséget vállaltak a bel-
vízrendezés fölött. Eredmé-
nyes, jól sikerült belvízvé-
delmi építőtábor volt a két 
évvel ezelőtti makói és a 
múlt évi szegedi. A védnök-
ség 1979-ben is folytatódik 
azzal a változással, hogy 
Somogy, Baranya és Fejér 
megyéből 600 „vendégmun-
kás" érkezik Csongrádba, 
innen pedig ugyanennyien 
utaznak Marcaliba, Pécsre 
és Boda.ikra — hasonló jel-
legű megyei táborokba. Hib-
rid kukorica címerezése. ide-
genelés, fattyazás lesz a fel-
adatuk azoknak a diákok-
nak. akik Hódmezővásárhe-
lyen, a főiskolai tangazdaság 
építőtáborában szeretnének 
dolgozni. 

A KISZ Csongrád megyei 
bizottsága első alkalommal 
jelentetett meg az idén egy 
kis füzetet, melyben tá jé-
koztatja az érdeklődőket az 
építőtábori tudnivalókról. A 
kiadvány előszavában Ku-
runczi Margit negyedik osz-
tályos szegedi gimnazista az 
aggódó anyukáknak,apukák-
nak címezte nyílt levelét, el-
oszlatva kételyeiket s meg-
győzve őket arról, hogy nyu-
godt szívvel elengedhetik 
fiaikat-lányaikat táborozni. 
Részlet a levél második fe-
léből: ..A nyári építőtáborok 
eredményeiről statisztikai 
adatok tömkelegét olvashat-
juk a lapokban; riportok, tu-
dósítások jelennek meg az 
ott folyó munkáról. De csak 
néhány elcsépelt, agyonkop-
tatott mondat ad hfrt a dél-
utáni izgalmas sportmérkő-
zésekről, a vetélkedők nagy-
szerű hangulatóról. a film-
vetítések, na meg a tiszavi-
rág életű nagy szerelmek él-
ményeiről. Valahogy így: a 
tábor lakói szabad ideiükben 
sportolnak, olvasnak, pihen-
nek a jól végzett munka tu-
datában. Igen, a jól végzett 
munka tudatában. Mert 
ugyan ki vitatná, hogy az al-
mát szedő diákok nemcsak 
azt tanulták meg, hogy iga-
zi örömet szerezhet egy 
színültig megtöltött almáslá-
da, s hogy mennyire klassz 
dolog egy első helyezett bri-
gád tagjának lenni a vacso-
ra előtti eredményhirdetés-
nél. Valami sokkal fontosab-
bat is. Nevezetesen azt. hogy 
a ceruza fogásához szokott, 
a munkától bizony felhó-
lyagosodott tenyér és a nap-
tól vörösen sajgó hát sem 
fá j annyira annak a suta 
diáknak, ha úgy húzza ma-
gára este a takarót, hogy el-
alvás előtt még így motyog: 
na gyerekek, holnap ismét 
ráhajtunk." 

R. I. 

Csöndes „újszülött 
A szegedi troli első napjai 

Zajtalanul gurul. Vezetője 
óvatosan kormányozza, aho-
gyan egy néhány napos ..új-
szülöttet" illik. Április 29-én 
indult az első vidéki trolijá-
rat Szegeden. A város la-
kóinak még kissé szokatlan 
az ú j közlekedési eszköz. 

— Megáll a Széchenyi té-
ren? — tudakolják többen is 
Újszegeden, a 201-es épület 
előtti végállomáson. 

— Villamosjeggyel lehet 
utazni? — kérdezik, miután 
felszálltak. 

— Jobb híján két darab 
villamosjegyet is elfogadunk 
— közli Nádor Lászlóné, az 
SZKV ellenőre. — Ugyanígy 
villamoson is utazhat egy 
trolijeggyel két ember. 

— Vannak, akik jegy nél-
kül próbálnak utazni? 

— Sajnos igen. Az utóbbi 
két napban 15 potyautast fü-
leltem le. Az ilyen esetre 
ugyanazok a szabályok ér-
vényesek, mint a villamoson 
vagy az autóbuszon. Május 
15-ig — tekintettel arra, 
hogy nem régóta jár a troli, 
— csak a jegy megváltására 
kötelezzük azokat, akik in-
gyen próbálnak utazni. 

— Még a kocsik is újak — 
mondja Alasa István, a 9— 
113 számú troli sofőrje. — 
Alig mentek többet 700 kilo-
méternél. A forgalomban 
kiválóan megállják a helyü-
ket. Hamarabb felgyorsul-
nak, mint az autóbuszok, és 
könnyebb megállni velük. 

A Centrum Áruház mel-
lett a troli kifelé kanyaro-
dik a megállóból. Villog az 
irányjelzője, egy AX jelzésű 
terepjáró mégis elébe vág. 
Meglódul a jármű, az utasok 
kapaszkodnak. Pillanat múl-
va a sofőr megkörtnyebbül-
ten fellélegez. Ezúttal örö-
mest lemondott volna arról, 
hogy bemutassa, milyen jól 
működik a fék. 

— Még szerencse, hogy a 
buszsofőrök előzékenyebbek 
ennél — folytatja. — Hamar 
tudomásul vették, hogy a 
troli is belépett a forgalom-
ba. A Bartók Béla téren 
azonban elég nehéz megfor-
dulni a sok parkírozó gépko-. 
esi miatt. 

A Bakay Nándor utcai ga-
rázs udvarán gépkocsival 
vontatják arrébb a trolikat. 

— Egyelőre csak a gyufa-
gyárig építették meg az 
elektromos vezetékeket — 
tájékoztat Monostori Nándor 
garázsmeser. — Naponta 
egyszer mind a 9 trolit el-
lenőrizzük. Remélhetőleg 
nemsokára az udvarban is 
saját maguktól mozoghatnak 
a trolibuszok. 

— Műszakilag beváltak a 
kocsik? 

— Néhány nap tapas^ala-
ta alapján nem lehet külö-
nösebb következtetést levon-
ni. Egy máris bebizonyoso-
dott: épp olyan hasznosak, 
mint a többi tömegközleke-
dési jármű. Sőt előnyük, 
hogy a levegőt nem szeny-
nyezik és a működtetésük is 
olcsóbb. 

J. E. 

Üzemi, 
vállalati 

jogsegély-
szolgálat 

Az üzemi, vállalati jogse-
gélyszolgálatok működésének 
tapasztalatait összegezte teg-
nap, szerdán délután a 
népfront megyei bizottsá-
ga tanácskozótermében 
dr. Kohlmann Ferenc, a 
MÁV jogsegélyszolgálatá-
nak vezetője, a nép-
front közjogi bizottsága 
ülésén. Hangsúlyozta, hogy a 
dolgozók ügyes-bajos gond-
jai megoldásához nyújtott 
segítség a jó munkahelyi 
légkör kialakításának egyik 
feltétele. 

Második napirendi pon*1 

ként dr. Szentpéteri István 
egyetemi tanár, a bizottság 
elnöke az 1979. év munka-
tervét terjesztette elő, ame-
lyet a közjogi bizottság tag-
jai megvitattak és elfogadlak. 

Dzsesszzenészképzés 
indult Szegeden 

Az ú j Ifjúsági Ház meg-
nyitásával, úgy tűnik, ú j sza-
kaszába lépett a nagy ha-
gyományú szegedi dzsessz-
élet. A régi ifjúsági házban 
rpűködő dzsesszklub korsze-
rűbb körülmények között 
folytathatta munkáját , s a 
legfrissebb hírek már arról 
számolnak be, hogy újra fel-
lendülőben a dzsessz — a Ti-
sza part ján. 

A régi idők elmúltak, 
szinte egyes-egyedül az or-
szágos hírű Molnár-dixieland 
tartotta magát az utóbbi 
években. Az utánpótlást, a 
tehetséges, a dzsesszmuzsika 
iránt érdeklődő fiatalokat pe-
dig fel kell kutatni — hogy 
képezni, nevelni lehessen. 

Pontosan e célból Jött lét-
re a dzsesszklub kebelén be-
lül, a Dzsesszzenei műhely. 
A különböző hangszereken 
játszó, még kezdőnek számi-
tó i f jú zenészeknek szerve-
zett lehetőséget biztosít a 
sajátos játékmód megtanulá-
sához, rendszeres képzéssel 

segítve fejlődésüket. A mű-
hely foglalkozásait Szaniszló 
János zongorista vezeti, a 
hetente (vasárnap délelőttön-
ként) szemináriumszerű szak-
mai órákon vezető hazai 
dzsesszzenészek — Kőszegi 
Imre, Szakcsi Lakatos Béla, 
Babos Gyula —, valamint a 
közeljövőben már a buda-
pesti Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskola dzsessz tan-
szakának oktatói és végzős 
hallgatói is foglalkoznak az 
érdeklődő fiatalokkal. 

A dzsesszzenészképzés min-
denképpen garancia lehet a 
jövőre: Szeged rangja a ha-
zai dzsesszéletben közismert. 
Neves zenészek, Hulin Ist-
ván, Molnár Gyula, Bodó Jó-
zsef által megalapozott-foly-
tatott hagyományt kell men-
teni, nem feledkezve meg 
arról sem, hogy például — 
dzsessznapokat is szoktak 
rendezni a városban, s nyil-
ván nem mindegy, mennyi 
produkció számít majd ez-
után is hazai sikernek. 

Májusi Kincskereső 
Száz éve született Móra Fe-

renc. Az idei iskolaév utolsó 
Kincskereső számában a fo-
lyóirat „keresztapjára" emlé-
kezik. A centenáriumi össze-
állításban olvashatják Móra 
Ferenc Rét elbeszélését, a 
Tetrakontaoktaéderek és A 
kis kuruc címűeket. Ehhez 
az összeállításhoz kapcsolódik 
Annus József Szintén Fickó 
című novellasorozatának ne-
gyedik darabja. Tóth Béta 
gyűjtötte össze Lippai István 
nyugalmazott üzemmérnök 
visszaemlékezéseit; Tápai An-

Befejeződött 
az újságíró-stúdió 
Tegnap, szerdán délután 

tartották meg a szegedi ú j -
ságíró-stúdió 1978—79-es 
tanfolyamának zárófoglal-
kozását. Ezen részt vett és 
felszólalt Reményik István, 
az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának munka-
társa is. A tanfolyam hall-
gatóit Gazdagh István, a 
Délmagyarország főmunka-
társa, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége megyei 
csoportjának nevében kö-
szöntötte, majd Rácz Lajos, 
a Csongrád megyei Hírlap 
főszerkesztője, a MUOSZ el-
nökségének tagja mondott 
beszédet. Fölvázolta az ú j -
ságírói munka leglényege-

sebb vonásait, s arra biztat-
ta a végzett hallgatókat, 
hogy továbbra is kísérjék 
figyelemmel a megyében 
megjelenő napilapok, üzemi 
lapok híradásait, és tudósít-
sák azokat érdeklődésre szá-
mot tartó eseményekről. A 
hallgatóknak átadta a tan-
folyam elvégzését igazoló 
okleveleket és könyvjutal-
makat nyújtott át a leg-
szorgalmasabbaknak. Bedő 
Nándor rovatvezető pedig a 
Csongrád megyei Hírlap és 
a Délmagyarország pártalap-
szervezetei nevében köszön-
tötte az újságíró-stúdió 
végzős hallgatóit 

tal szobrászművésznek Mórá-
val kapcsolatos emlékeit pe-
dig Tandi Lajos. Domonkos 
László mutat ja be Földes 
Anna így élt Móra Ferenc 
című könyvét. 

Még egy évfordulóra, Rad-
nóti Miklós 70. születésnap-
jára emlékezve közli a lap 
Virágének című versét és 
Buday György két fametsze-
tét. 

„Az úgy volt..., hogy ta-
valy karácsonyra egy szép 
könyvet kaptam ajándékba 
az NSZK-beli Schneider ki-
adótól. A könyv gyerekleve-
leket tartalmaz, a világ 48 
különböző országában élő 
gyerekek leveleit. Valameny-
nyien ugyanarra a kérdésre 
válaszolnak; mit szeretnének 
legjobban, s mit kívánnának, 
ha a kívánságuk teljesülne" 
— kezdi rendhagyó soroza-
tát Janikovszky Éva, majd 
közread egy csokrot a fent 
említett kötetből. S hogy mit 
kérnek a gyerekek Indiától, 
Japánon, az USA-n át Pa-
raguay-ig? Néhány példa: egy 
tizenkét éves indiai kisgyer-
mek kőiskolát szeretne, hogy 
az esős évszakban ne legyen 
vizes és dohos az osztályte-
rem; egy 13 éves társa azt, 
„hogy a tanítónk soha többé 
ne jöjjön pálcával az isko-
lába". Van, aki világkörüli 
utat szeretne tenni biciklin; 
egy japán kisgyerek az álla-
tok nyelvén szeretne érteni; 
egy amerikai kisfiúnak az a 
legnagyobb kívánsága, „hogy 
még legyen elegendő benzin 
Amerikában, mire én felnö-

vök", 12 éves Caren pedig 
békét szeretne és azt, hogy 
„hagyják már abba a kör-
nyezetszennyezést. Egy perui 
kislány atléta szeretne lenni, 
Nicolas, a 15 éves indián fiú 
pedig így írt: „szeretném, ha 
lenne egy könyvem, lehető-
leg képekkel". 

Június végén, július elején 
Szegeden rendezik meg a 
XV. nyári úttörő-olimpiát. Az 
eseményhez kapcsolódik az 
az irodalmiv összeállítás, 
melynek központi gondolata 
a sport, a nemes versengés. 
A Kincskereső májusi szá-
mának anyagát Cs. Nagy Ist-
ván, Bari Károly, Rózsa 
Endre, Kántor Péter, Szepesi 
Attila és három bolgár költő 
— Petko Bratinov, Binjo 
Ivanov és Ivan Canev — ver-
sei teszik teljessé. Móser 
Zoltán Annához írott W e -
leinek ötödik részét olvas-
hat ják az érdeklődők Dalok 
és vonatok címmel. 

A Kincskereső szerkesztő-
sége ebben a számban hirde-
tett eredményt a tavaly de-
cemberben harmadízben ki-
írt Barátom, a könyv című 
olvasópályázatról. Az eddi-
gieknél is többet, 300 pályá-
zatot küldtek be a gyerekek 
az ország minden részéből. 
A legsikeresebb pályamun-
kák készítői részt vehetnek a 
július 30-tól augusztus 11-ig, 
Szegeden megrendezendő 
Kincskereső-táborban. Ezen-
kívül értékes könyvutalvá-
nyokat és Kincskereső-előfi-
zetéseket nyertek a részt-
vevők. A névsor a májusi 
számban megtalálható. 

1 ) 


